
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN 

in de woonomgeving 



 

  1 

INLEIDING 

Enexis is beheerder van de elektriciteitsnetten in het noorden, 

oosten en zuiden van Nederland. Wij brengen elektriciteit bij 

u thuis. Wij zorgen voor een betrouwbaar, betaalbaar en duur-

zaam elektriciteitsnet en doen dit met een klantgerichte hou-

ding. Wij vinden het belangrijk om u als klant inzicht te geven 

in de relatie tussen elektriciteit in de woonomgeving en ge-

zondheid. Sommige mensen maken zich namelijk zorgen 

over mogelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan 

elektrische en magnetische velden. Deze elektrische en mag-

netische velden zijn overal aanwezig waar elektriciteit aanwe-

zig is. Bijvoorbeeld bij de elektrische apparaten die u in huis 

heeft, maar ook bij het elektriciteitsnet waarop uw woning is 

aangesloten. In deze brochure leest u meer over wat elektri-

sche en magnetische velden precies zijn, of ze schadelijk zijn 

voor de gezondheid en hoe Enexis daarmee omgaat. 

 

ELEKTRICITEITSNETTEN 

Elektriciteit wordt via het elektriciteitsnet vervoerd van opwek-

ker naar gebruiker. Enexis is beheerder van elektriciteitsdis-

tributienetten (midden- en laagspanning) waarmee elektriciteit 

regionaal wordt gedistribueerd naar woningen en bedrijven. 

Deze netten zijn grotendeels ondergronds aangelegd (elektri-

citeitskabels) en voor een klein deel bovengronds (transfor-

matorhuisjes en schakelstations). Daarnaast zijn er in Neder-

land elektriciteitstransportnetten (hoogspanning) waarmee 

elektriciteit landelijk wordt getransporteerd tussen verschil-

lende regio’s. Deze netten bestaan uit hoogspanningslijnen, 

kabels en schakelstations. Deze worden beheerd door de lan-

delijke netbeheerder TenneT. Deze brochure van Enexis 

heeft betrekking op de elektriciteitsdistributienetten. 

 

WAT ZIJN ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN? 

Elektrische en magnetische velden ontstaan overal waar elek-

triciteit wordt opgewekt, getransporteerd en gebruikt. Op al 

deze plaatsen zijn er elektrische en magnetische velden. 

Deze velden kunnen we niet voelen of zien, wel meten of be-

rekenen. 

 

Het woord veld is een natuurkundige uitdrukking. Als vergelij-

king zouden we de warmte die door een warmtebron wordt 

afgegeven een “warmteveld” of “thermisch veld” kunnen noe-

men. 

 

Een elektrisch veld ontstaat wanneer ergens een elektrische 

spanning aanwezig is. Naast kunstmatige elektrische velden 

die worden opgewekt door de mens, kennen we ook natuur-

lijke elektrische velden. Een onweersbui veroorzaakt bijvoor-

beeld een sterk natuurlijk elektrisch veld. Velden hebben een 

bepaalde sterkte, de veldsterkte. De sterkte van een elek-

trisch veld is afhankelijk van de hoogte van de spanning, maar 

ook van de afstand tot de bron die het veld veroorzaakt. De 

elektrische veldsterkte wordt uitgedrukt in Volt per meter 

(V/m). 

 

Een magnetisch veld ontstaat wanneer ergens een elektri-

sche stroom loopt. Ook hier kennen we naast kunstmatige 

magnetische velden die worden opgewekt door de mens, ook 

natuurlijke magnetische velden. Een bekend voorbeeld is het 

aardmagnetisch veld, dat een kompasnaald naar het noorden 

laat wijzen. De sterkte van een magnetisch veld is afhankelijk 

van de hoogte van de stroom, maar ook van de afstand tot de 

bron. De magnetische veldsterkte wordt meestal weergege-

ven in microTesla (µT). 

 

Elektrische en magnetische velden hebben behalve een veld-

sterkte ook een frequentie. Deze frequentie geeft aan hoe 

vaak per seconde het veld van richting wisselt. Hoe hoger de 

frequentie, des te meer energie de velden kunnen overbren-

gen. Voor blootstelling van mensen aan elektrische en mag-

netische velden gelden daarom verschillende grenswaarden, 

afhankelijk van de frequentie van de velden (zie verder onder 

‘Grenswaarden’). Voorbeelden van bronnen van hoogfre-

quente velden zijn radio- en televisiezenders, mobiele telefo-

nie, magnetrons, etc. De velden veroorzaakt door de elektri-

citeitsvoorziening, waarover deze brochure gaat, hebben een 

relatief lage frequentie van 50 Hertz (Hz), ofwel 50 wisselin-

gen per seconde. 

 

IN EN OM HET HUIS 

In onze woonomgeving is elektriciteit alom aanwezig en heb-

ben we dus overal wel te maken met elektrische en magneti-

sche velden. Binnenshuis gebruiken we veel elektrische ap-

paraten en buitenshuis is het elektriciteitsnet aanwezig 

waarop uw woning is aangesloten. De veldsterkte van de 

elektrische en magnetische velden waaraan we steeds wor-

den blootgesteld verschilt per bron en hangt ook af van de 

afstand tot de bron. Ter illustratie is in de volgende tabel de 

magnetische veldsterkte aangegeven voor verschillende elek-

trische apparaten en voor onderdelen van een elektriciteits-

distributienet, zoals dat van Enexis. 
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Apparaat   Magnetische veldsterkte 

(in microTesla) 

   (gemeten tegen het apparaat) 

 

 

Babyfoon < 0,2 

 

Föhn 5 – 36 

 

Koelkast < 1 

 

Laptop 1 

 

Stofzuiger > 70 

 

Televisie (LCD) < 0,2 

 

Waterkoker 7 - 11 

 

Wekkerradio 2 - 60 

 

Elektriciteitsnet   Magnetische 

Veldsterkte 

(in microTesla) 

 

 

Distributie- 

kabel 

0 – 8 

(1 meter boven 

maaiveld) 

 

Transformator- 

huisje 

1,5 – 40 

(tegen buiten-

wand) 

Uit deze cijfers blijkt dat de magnetische veldsterkte door het 

elektriciteitsnet in dezelfde orde van grootte ligt als die van 

een aantal huishoudelijke apparaten, wanneer dit van dichtbij 

wordt gemeten. Een belangrijk verschil is echter dat we huis-

houdelijke apparaten vaak dichbtij ons hebben en dat de af-

stand van personen tot het elektriciteitsnet doorgaans veel 

groter is. Omdat de veldsterkte snel afneemt met de afstand 

tot de bron is de werkelijke blootstellingswaarde door het elek-

triciteitsnet in de praktijk daarom vele malen lager. Voor het 

elektrisch veld van het elektriciteitsnet geldt dat dit vrijwel vol-

ledig wordt afgeschermd door de toegepaste behuizing of om-

kasting (zoals een transformatorhuisje), zodat de blootstelling 

aan de buitenzijde nihil is. 

 

GEZONDHEID 

Bij sommige mensen is er zorg om mogelijke gezondheidsef-

fecten door blootstelling aan elektrische en magnetische vel-

den in de woonomgeving. Op dit gebied is er veel onderzoek 

gedaan. Laboratoriumonderzoek met proefdieren, celkweken 

en vrijwilligers hebben nooit een verband tussen elektrische 

en magnetische velden en verschillende ziekten aangetoond. 

Er is ook geen biologisch mechanisme bekend, dat voor een 

verband een verklaring zou kunnen geven. Dit betekent dat er 

geen causaal (oorzakelijk) verband is gevonden tussen bloot-

stelling aan elektrische en magnetische velden en ziekten of 

aandoeningen. 

 

Daarnaast zijn er veel statistische onderzoeken uitgevoerd, in 

de vorm van epidemiologisch (bevolkings)onderzoek. Dit type 

onderzoek levert vaak slechts een vingerwijzing voor het mo-

gelijk bestaan van een verband, maar geen echt bewijs. De 

meeste van dergelijke onderzoeken vinden geen verband tus-

sen elektrische en magnetische velden en verschillende ziek-

ten. Bij enkele onderzoeken zijn wel aanwijzingen gevonden 

dat kinderen die vlakbij hoogspanningslijnen wonen mogelijk 

een hogere kans hebben op het krijgen van leukemie. Er zijn 

ook andere onderzoeken die dit echter weer tegenspreken. 

Het is verder niet duidelijk wat de oorzaak zou zijn van het 

gevonden statistisch verband, en of elektrische en magneti-

sche velden hier een rol bij zouden spelen. De conclusies van 

de verschillende onderzoeken zijn dus onzeker en niet eens-

luidend. 

 

Samenvattend is er naar de huidige inzichten geen weten-

schappelijk bewijs dat elektrische of magnetische velden in de 

woonomgeving schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. 
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GRENSWAARDEN 

Bij blootstelling aan extreem hoge veldsterkten, die in de nor-

male woonomgeving overigens niet voorkomen, kunnen licha-

melijke effecten optreden zoals spiersamentrekkingen of het 

waarnemen van lichtflitsen. Om mensen hier tegen te be-

schermen zijn er grenswaarden ingesteld voor blootstelling 

aan elektrische en magnetische velden. Deze grenswaarden 

zijn gebaseerd op een advies van ICNIRP (International Com-

mission on Non-Ionizing Radiation Protection). Dit is een in-

ternationale commissie die adviseert aan overheden en aan 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de blootstel-

ling van mensen aan elektrische en magnetische velden. 

Hierbij gaat ICNIRP uit van de laatste wetenschappelijke in-

zichten. De Nederlandse overheid heeft de adviesgrenswaar-

den van ICNIRP overgenomen. Deze algemene grenswaar-

den luiden als volgt: 

 

 

De blootstellingswaarden van elektrische en magnetische vel-

den door het elektriciteitsnet liggen altijd ruim onder deze 

grenswaarden. 

 

Daarnaast hanteert de Nederlandse overheid een voorzorgs-

beleid specifiek voor nieuwe situaties van langdurig verblijf 

van kinderen bij hoogspanningslijnen. Dit beleid is ingesteld 

vanwege de eerder genoemde aanwijzingen voor een moge-

lijk verband tussen het langdurig verblijven bij hoogspan-

ningslijnen en leukemie bij kinderen. Omdat dit verband erg 

onzeker is, heeft de overheid geadviseerd om reeds be-

staande situaties ongemoeid te laten, maar om wel uit voor-

zorg geen nieuwe situaties meer te creëren waarbij kinderen 

langdurig in de buurt van hoogspanningslijnen verblijven. Het 

begrip ‘in de buurt’ is daarbij gedefinieerd als de zone rondom 

een hoogspanningslijn waar de jaargemiddelde magnetische 

veldsterkte hoger is dan 0,4 microTesla. Binnen deze zone 

mogen dan bijvoorbeeld geen nieuwe woningen of scholen 

meer worden gebouwd. 

 

WAT DOET ENEXIS? 

Enexis neemt de zorgen die er zijn over mogelijke gezond-

heidseffecten van elektrische en magnetische velden serieus. 

Wij zorgen er dan ook voor dat de algemene grenswaarden 

voor de veldsterkte vanuit het elektriciteitsnet nooit worden 

overschreden. Bovendien besteden wij bij de aanleg van 

nieuwe netten extra aandacht aan het verder verlagen van de 

blootstellingswaarde. Overigens is het genoemde voorzorgs-

beleid voor hoogspanningslijnen niet van toepassing op de 

netten van Enexis aangezien hier geen (bovengrondse) hoog-

spanningslijnen in voorkomen, maar alleen (ondergrondse) 

kabels. 

 

Wij blijven nieuwe wetenschappelijke inzichten over de moge-

lijke gezondheidseffecten van elektrische en magnetische vel-

den op de voet volgen. Ook bevorderen wij de voorlichting 

over en de verspreiding van de kennis die over dit onderwerp 

wordt opgedaan. 

 

MEER INFORMATIE 

Als u meer wilt weten over elektrische en magnetische velden 

in relatie tot gezondheid dan kunt u ondermeer terecht bij het 

Kennisplatform Elektromagnetische Velden (www.kennisplat-

form.nl) of bij het RIVM (www.rivm.nl). 

 

 
Elektrische veldsterkte 5.000 Volt per meter 

Magnetische veldsterkte 100 microTesla 
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Enexis 

Postbus 856 

5201 AW ’s-Hertogenbosch 

 

Telefoon 0900 780 87 00 

Bereikbaar op werkdagen van 

08:00 uur tot 18:00 uur 

 

www.enexis.nl 


